A SÜTIKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

Minden, amit tudni szeretne a www.deheus.hu oldalon használt sütikről.

Mik azok a sütik?
A sütik kis adatfájlok, amelyeket az Ön eszközén helyez el az Ön által meglátogatott
weboldal. A sütik gondoskodnak arról, hogy a weboldal felismerje az Ön készülékét,
amikor következő alkalommal az adott weboldalra látogat. A sütik és más hasonló
technológiák, például pixelcímkék/jelölők és szkriptek („sütik”) használatával a
weboldalunk tárolni tudja a látogatásokkal és látogatókkal kapcsolatos információkat.
A weboldalunkon található egyes sütiket mi helyezzük el, míg más sütiket harmadik
felek. A harmadik felek sütijei is gyűjthetnek adatokat a weboldalunkon kívül.
A sütiket arra is fel lehet használni, hogy személyesebbé tegyük a weboldal
meglátogatását, például:
•
•
•

a releváns navigációs beállítások megjelenítésével;
a látogatói preferenciák megjegyzésével;
az átfogó felhasználói élmény javításával.

A sütik De Heus általi használata
Ha a sütikkel kapcsolatos értesítésben az „Elfogadom” gombra kattint, hozzájárul a
sütik elhelyezéséhez és olvasásához a www.deheus.hu oldalon és a társult
domaineken. A De Heus a sütikkel összegyűjtött adatokat a De Heus Adatvédelmi
irányelvében szereplő célokra használja fel.

A www.deheus.hu három típusú sütit használ
Funkcionális sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználók számára a de-heus.nl megtekintését, a
weboldal funkcióinak használatát és az oldalak biztonságos részeihez való
hozzáférést. Az ezekkel a sütikkel gyűjtött információk nem használhatók fel
marketingcélokra. Ha nem engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát, az az
alábbi következményekkel jár:
•
•
•

A www.deheus.hu egyes részeinek használata ellehetetlenül.
A De Heus kevesebb támogatást tud nyújtani a felhasználóknak.
A De Heus nem tudja megjegyezni az Ön preferenciáit arra vonatkozóan, ha például
nem szeretne használni vagy megjeleníteni egy adott funkciót.

Analitikai sütik
Ezek a sütik segítséget nyújtanak a De Heus számára weboldalai fejlesztésében. A
sütik összegyűjtik az adatokat arról, hogyan használják a látogatók a de-heus.nl
oldalt, beleértve a leggyakrabban látogatott oldalakkal kapcsolatos információkat és
a megjelenített hibaüzenetek számát. Mindezt teljesen névtelen módon tesszük, és
az így gyűjtött adatokat nem használjuk fel marketingcélokra. Az ilyen típusú sütik
egyik példája a WebAnalytics-süti.

A SÜTIKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Marketingsütik és más sütik
A www.deheus.hu oldalon használt marketingsütiket általában hirdetési hálózatok
helyezik el. Ezek a hálózatok a De Heus és a hirdetők közötti közvetítő félként eljáró
vállalatok. Ezek a sütik az alábbiakra használatosak:
•

•
•
•

releváns, személyre szabott, az adott szektor számára releváns információk
megjelenítése az általános információk helyett minden típusú médiában (beleértve a
közösségi médiát és bannereket is), az Ön által a de-heus.nl oldalon tett látogatása
és kattintási viselkedése alapján;
az egyes reklámmegjelenítések számának korlátozása;
a hirdetési kampányok hatékonyságának mérése;
kapcsolat létrehozása a közösségi médiával, hogy Ön azonosítható legyen, ha a
közösségi médiát a de-heus.nl oldalon keresztül szeretné használni.

Kattintson ide a De Heus által ezen a weboldalon használt sütik teljes listájának
megtekintéséhez.

A sütibeállítások módosítása és a sütik eltávolítása
Böngészőbeállításait megadhatja úgy, hogy eltávolítja az általunk vagy harmadik
felek által elhelyezett sütiket. Böngészőbeállításaival továbbá megakadályozhatja,
hogy a weboldalak vagy harmadik felek sütiket helyezzenek el.
Ha nem szeretné, hogy a De Heus sütiket helyezzen el, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem lesznek elérhetők, vagy a weboldal bizonyos részei nem töltenek be.
Tudja meg, hogyan lehet módosítani a különböző böngészők beállításait:
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Megjegyzés: ha módosítja a De Heus oldallal kapcsolatos sütibeállításokat,
előfordulhat, hogy nem fogja tudni megfelelően/teljeskörűen használni a de-heus.nl
egyes részeit.
Ha a jelen Sütikre vonatkozó irányelv vagy az elhelyezett sütik módosulnak,
módosítjuk az irányelvet és az elhelyezett sütik listáját.
A jelen Sütikre vonatkozó irányelv legújabb verziójának dátuma 2018. szeptember 1.

Kérdései vannak?
Ha a sütik elhelyezésével kapcsolatos kérdése van, küldjön nekünk e-mailt:
takarmany@deheus.com.

